
 

           12ο Δημ. Σχ. Αθηνών             7/10/2013
ΟΝΟΜΑ:  ____________________________________   Τάξη Δ΄

1. Πού εγκαταστάθηκε η πιο ισχυρή ομάδα των Δωριέων;
……………………………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………………......

2. Αντιστοιχίστε τα ελληνικά φύλα με τις περιοχές που εγκαταστάθηκε το καθένα:
☺

Σάμος, Χίος, κεντρική 
περιοχή της Μικράς ΑσίαςΑιολείς ☺

Ίωνες ☺ ☺
Κρήτη, Ρόδος, νότιες 
περιοχές της Μικράς Ασίας

Δωριείς ☺
☺

Λέσβος, Τένεδος, βόρειες 
περιοχές της Μικράς Ασίας

3. Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο με τις λέξεις και φράσεις της παρένθεσης:
(νότο,  αργά,  φύλο,  Δωρίδας,  ισθμό της Κορίνθου,  Πελοπόννησο,  Δωριείς)
Οι ………………………………………. ήταν το τελευταίο ελληνικό …….………..………. που μετακινήθηκε 
από την βόρεια Ελλάδα. 
Η πορεία αυτή προς τον ……….…..…………...  έγινε …………..….…………  . 
Κάποιοι από αυτούς έμειναν στην περιοχή της ……………………………..…...………. , στην 
Στερεά Ελλάδα. 
Όσοι μετακινήθηκαν προς την …………………..………………………………………………………... πέρασαν μάλλον 
από τον  ……………………………………………………………………………..…………………… .

4. Βάλτε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:
Η μυκηναϊκή τέχνη συνέχισε να αναπτύσσεται και μετά την κάθοδο 
των Δωριέων.
Λέγεται πως οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες.

Τα κτήρια της γεωμετρικής εποχής ήταν μεγάλα και περίτεχνα.

Τα αγγεία ήταν ζωγραφισμένα με γεωμετρικά σχήματα.
Ο Όμηρος μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ζωή στην 
γεωμετρική εποχή.

ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΚΗΔΕΜΟΝΑ1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ



5. Ποια ήταν τα έργα του Ομήρου; Τι περιεχόμενο είχε το καθένα;
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πως οι θεοί τους κατοικούσαν: 
α. στον Ταΰγετο γ. στον Παρνασσό
β. στον Όλυμπο δ. στον Πειραιά

7. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως τα φαγητά και τα ποτά των θεών ήταν: 
α. ψάρια και κρασί γ. αμβροσία και νέκταρ
β. σταφύλια και χυμός δ. φασολάκια και νερό

* 8. Να λύσετε το σταυρόλεξο: 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ
1. Τέτοιοι έγιναν οι παλιοί κάτοικοι 
της Σπάρτης.
2. Ο πατέρας των θεών.
3. Στην Ρόδο εγκαταστάθηκαν οι ….
4. Σπουδαίος ποιητής της 
αρχαιότητας.

1. Ο ποταμός που περνά μέσα από την 
Σπάρτη.
2. Κάποιοι Δωριείς παρέμειναν στην 
Στερεά Ελλάδα και ειδικά στην …….
3. Στην Λέσβο εγκαταστάθηκαν οι ……
4. Στην Χίο εγκαταστάθηκαν οι …..
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Καλή επιτυχία ! ! !


